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چکیده
امروزه در بسیاری از كشورهای توسعهيافته و در حال توسعه ،كارآفرينی روستايی به طور عام و كارآفرينی زنان روستايی به
طور خاص به عنوان كلید توسعه اقتصادی و نیز بهبود كسب و كار به حساب میآيد .هدف از اين مطالعه تبیین سازههای
پیشبینیكننده گرايش به كارآفرينی در بین زنان روستايی میباشد .پژوهش از نظر ماهیت كمی ،از نظر هدف كاربردی و از
نظر روش گردآوری دادهها ،میدانی بود .جامعه آماری اين پژوهش را زنان روستايی در پنج روستای دهستان ده پیر جنوبی از
توابع شرقی شهرستان خرمآباد مركز استان لرستان تشکیل دادند ( )N=756كه بر اساس جدول كرجسی و مورگان حجم
نمونه  256نفر انتخاب شد .روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب بود .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامه محقق
ساخته بود كه روايی صوری آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیئت علمی و صاحبنظران مربوطه تايید شد .افزون بر اين،
برای تعیین میزان پايايی بخشهای مختلف پرسشنامه ،از مطالعه راهنما و محاسبه ضريب آلفا كرونباخ استفاده شد كه برای
بخشهای مختلف پرسشنامه بین  0/70و  0/91محاسبه شد .نتايج به دست آمده از مدل معادلههای ساختاری نشان داد ،سه
سازه هويت خود ،خودكارآمدی و تسهیالت ،سازههای مؤثر بر گرايش زنان روستايی به كارآفرينی به صورت مثبت و مستقیم
میباشند .اين سازهها در نهايت توانستند  86درصد از تغییرات گرايش زنان روستايی به كارآفرينی را پیشبینی كنند .نتايج اين
مطالعه پیامدهای مهم برای سیاستگذارانی دارد كه به دنبال ترويج فرهنگ كارآفرينی زنان روستايی هستند.
کلمات کلیدی :گرايش ،كارآفرينی ،زنان روستايی ،سازههای روانی -اجتماعی
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مقدمه
امروزه در بسیاری از كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه كارآفرينی روستايی به عنوان كلید توسعه اقتصادی و نیز بهبود
كسب و كار در بسیاری از كشورهای جهان ديده شده است (Sangolagi and Alagawadi, 2016؛ Saxena, 2012؛

 .)Duarte and Diniz, 2011كارآفرينی روستايی میتواند وضعیت اشتغال را بهبود بخشیده ،خدمات محلی را تنوع داده و
از مردم روستا به صورت پايدار و جامع حمايت نمايد ( .)Driga et al., 2009كارآفرينی روستايی را میتوان ،به كارگیری
نوآورانه منابع و امکانات روستا برای خلق فرصتهای كسب و كار دانست (يعقوبیفرانی و همکاران .)1392 ،در بین اقشار
مختلف روستايی ،زنان به خاطر شرايط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ،بخشی از نیرویهای مؤثر كار و تولید و فعالیتهای
اقتصادی دخیل در اقتصاد خانوار هستند و در برخی موارد ،شواهد گويای اين نکته است كه در محیطهای روستايی ،نقش
زنان در فعالیتهای اقتصادی بسیار مهمتر و بیشتر از مردان است (سجاسیقیداری و همکاران .)1396 ،آنان به عنوان بخشی
از سرمايههای انسانی هر جامعه ،با مشاركت خود میتوانند نقش تعیین كنندهای در جامعه روستايی و نهايتاً در اداره امور
كشور داشته باشند (.)Suresh and Dutta, 2018
در نظريههای توسعهی پايدار روستايی ،بر افزايش مشاركت و ايجاد فرصتهای برابر به خصوص برای زنان روستايی ،بسیار
تأكید شده است (بشیراحسن و قربانی نژاد1396 ،؛ كرمی .)1390 ،چرا كه آنها نیرويی برای ايجاد تحول و منبعی بالقوه برای
پیشبرد اقتصاد روستايی و افزايش هر چه بیشتر نرخ رشد تولید مواد غذايی هستند (يعقوبیفرانی و همکاران .)1393 ،كشورهای
توسعه يافته و در حال توسعه به اين نتیجه رسیدهاند كه فعالیتهای كارآفرينی زنان به رشد اقتصادی كمک میكند (سهامی و
دهقان1392 ،؛  )Kamberidou, 2020و قطعا يک راهحل برای برای مديريت مشکالت اقتصادی میباشد ( Sangolagi

 .)and Alagawadi, 2016كارآفرينی و اشتغال زنان روستايی ضمن افزايش درآمد خانواده ،به واسطهی كاهش تفاوت و
شکاف موجود بین خانوارهای شهری و روستايی ،صرفهجويی در هزينههای تولید محصوالت زراعی و دامی ،بهبود وضعیت
سواد و بهداشت خانواده ،تأمین هزينههای خانوار به عنوان سرپرست و نیز كاهش مهاجرت به شهرها میتواند زندگی روستايی
و در نهايت كل جامعه را تحت تأثیر قرار دهد (میرترابی و حجازی .)1390 ،كارآفرينی زنان و توانمندسازی آنان به عنوان
مهمترين ابزار برای ريشهكنی فقر و بیکاری مورد توجه قرار گرفته است ( .)Sangolagi and Alagawadi, 2016بنابراين
شناسايی عوامل مؤثر بر كارآفرينی زنان روستايی و تالش برای توسعه و تقويت كارآفرينی در فرآيند توسعهی روستايی از
راه فراهم كردن زمینههای اولیهی آن ،اهمیت ويژهای دارد (میرترابی و حجازی1390 ،؛ .)Driga et al., 2009
در زمینه توسعه كارآفرينی عوامل زيادی اثرگذار میباشند كه شناسايی اين عوامل در جهت فراهم كردن آنها از مهمترين
مباحث در زمینه توسعه كارآفرينی میباشد .در سالهای اخیر ،يکی از محورهای عمده در پژوهشهای مرتبط با كارآفرينی،
بررسی عوامل تأثیرگذار بر انجام دادن فعالیتهای كارآفرينانه از سوی زنان بوده و پژوهشگران بسیاری به مطالعه در اين
حوزه اقدام كردهاند .افزايش شناخت از اهمیت نقشی كه كارآفرينان در رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی ايفاء میكنند ،انگیزه
الزم برای درك بهتر علت رفتارهای كارآفرينانه مانند داشتن گرايش مثبت به كارآفرينی را ايجاد كرده است ( Valliere,

 .)2015در واقع ،ايجاد گرايش به كارآفرينی يکی از مراحل مهم در فرايند كارآفرينی است ( .)Laguna, 2013گرايش به
كارآفرينی متغیر مهم در پیشبینی رفتار كارآفرينانه است ( .)Koe et al., 2012گرايش به كارآفرينی آگاهی و باور آگاهانه
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فردی است كه میخواهد در آينده يک كسب و كار مخاطرهآمیز را با هدف ارزشافزايی و به دست آوردن سود راهاندازی
كند .گرايش به كارآفرينی به عنوان يکی از مشخصههای رفتاری افراد ،از عاملهای اصلی تأثیرگذار در شکلگیری و بروز
رفتار كارآفرينانه بوده و يک عنصر كلیدی برای درك و شناخت فرآيند كارآفرينی به شمار میآيد ( Nabi and Linan,

 .)2011از اين رو ،پژوهشگران بسیاری به دنبال اين هستند كه چگونه میتوان مدلهای گرايش كارآفرينی را به منظور انعکاس
بهتر از پیچیدگی فرآيندهای كارآفرينی ،بهبود داد و يا اصالح كرد .تاكنون پژوهشهای بسیاری در مورد گرايش به كارآفرينی
صورت گرفته است و اين پژوهشها بسیار پربار بودهاند؛ اما مطالب بسیاری هنوز بايد شناخته شوند تا به طور كامل بتوان
درك كرد كه چگونه يک تصمیم در مورد شروع سرمايهگذاری شکل میگیرد و چگونه افراد برای اجرای آن تصمیم اقدام
میكنند (.)Fayolle et al., 2014
در پیشبینی گرايش به كارآفرينی ،میتوان اذعان كرد كه تصمیم به كارآفرينی ذاتاً شخصی است و ارزشهای شخصی،
نگرشها و اِدراكات بین افراد يکسان نیست .به عبارتی انگیزهها برای كارآفرينی و پاداشهای درك شده احتما ًال بین افراد
متفاوت است ( .)Fayolle et al., 2014زنان در ايران اساساً تحت تأثیر دو عامل كششی (تمايل و گرايش) و اجباری (فشار)
وارد عرصه كار میشوند .عامل كششی اشاره به روندی دارد كه در آن زنان ترغیب میشوند تا شغل يا فعالیت مخاطرهآمیزی
را صرفاً به لحاظ اشتیاق و اصرار بر اينكه بخواهند كار و حرفهای را مستقالً انجام دهند ،داير میكنند (نحوی و كهنسال.)1391،
در واقع عوامل برانگیزاننده و گرايشی به نیروهای موجود ،اشاره دارد كه فرد را برای شروع يک تجارت تشويق میكند .به
طور معمول ،يک زن دارای منابع ،پیشتیبانی و استعدادی است كه او را به سمت ايجاد نوع خاصی از تجارت سوق میدهد.
اين عوامل يک زن را توانمند میكند و او را برای شروع مشاغل و ديدن آن انگیزه میدهد (.)Al-Kwifi et al., 2020
عمدهترين چالشهای مشاركت زنان روستايی در فرآيند توسعه ،عدم آگاهی زنان به توانمندیهای اجتماعی خود ،پايین بودن
سطح تحصیالت آنان ،ناديده انگاشتن آنان درسیاستگذاریها و برنامهريزیها ،فقدان آموزشهای الزم در راستای تواناسازی
اقتصادی آنان (يارمرادی و زارعی )1394 ،و بیتوجهی به نقش بزرگ آنان در شکوفايی اقتصادی در خانواده و منطقه میباشد.
در بین اقشار مختلف روستايی استان لرستان  ،زنان به خاطر شرايط اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی ،بخشی از نیروهای مؤثر
در كار و تولید و فعالیتهای اقتصادی دخیل در معیشت خانوار هستند (ملکی فرد و همکاران )1400 ،اما نقش آنان كمرنگ
انگاشته شده است .با توجه وضعیت اقتصادی استان و لزوم توجه به توسعه اشتغال علیالخصوص در مناطق روستايی،
راهاندازی و ارتقای كسب وكارهای مختلف در روستاها به عنوان ابزاری برای ايجاد فرصتهای اشتغال پايدار به ويژه برای
افراد حاشیهای مانند زنان از راهکارهای مهم محسوب میشود (سعدی و چام چام )1388 ،اما بر اساس مطالعات گذشته در
رابطه با كارآفرينی زنان روستايی اين استان تاكنون كارآفرينی به عنوان يکی از رويکردهای مقابلهای در مواجه با تغییرات
اجتماعی و اقتصادی و معیشتی خانوار و ارتباط احتمالی كارآفرينی به عنوان يکی از مهمترين رويکردهای تأمین منابع مالی
خانوار در نظر گرفته نشده است (ملکی فرد و همکاران .)1400 ،لذا هدف اين تحقیق تبیین سازههای پیشبینیكننده برای
گرايش به كارآفرينی در بین زنان روستايی میباشد تا با شناسايی اين سازهها بتوان گام مهمی برای سوق دادن زنان روستايی
اين استان برای گرايش به كارآفرينی برداشته شود.

69

تبیین سازههای پیشبینیکننده گرایش به کارآفرینی در بین زنان روستایی

مبانی نظری
امروزه با توجه به كاستیهای رويکردهای ويژگیها و جمعیتشناختی -جامعهشناختی در مطالعهی كارآفرينی ،رويکرد رفتاری
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است ( .)Weber, 2012يکی از روشهای مطالعه رفتار انسان و سازههای پیشبینی كننده آن،
كاربرد روانشناختی و سازههای اجتماعی -روانی است ( .)Hunt et al., 2016صاحبنظران بر اين باورند كه سازههای
روانشناختی بیشترين اهمیت را دارد ( .)Osman and Tanner, 2017چرا كه سازههای روانشناختی منجر به ايجاد درك
بهتری از فرآيندهای كارآفرينی شده است ( .)Diaz-Garcia and Jimenez-Moreno, 2010مرجع بیواسطه هر رفتار،
گرايش به آن رفتار است كه به عنوان گرايش رفتاری (انگیزه فرد برای تصمیمگیری يا طراحی آگاهانه برای انجام يک رفتار
يا تالش در جهت انج ام رفتاری خاص) مدنظر است .گرايش رفتاری به عنوان قصد و نیت يک فرد برای انجام يک رفتار
تفسیر می شود .اين انتظار وجود دارد كه افراد آنچه را گرايش دارند ،انجام دهند و برابر گرايش خود رفتار كنند .هر چه يک
گرايش قوی تر باشد ،احتمال انجام آن رفتار بیشتر است (سواری و همکاران .)1398 ،گرايش به كارآفرينی حالتی از دقت و
مراقبت ذهنی است كه توجه و تجربه فرد را به سوی رفتار كارآفرينانهی برنامهريزی شده هدايت میكند ( Do and Dadvari,

 .)2017به عبارت ديگر ،گرايش به كارآفرينی ظرفیتی است كه فرد را برای خود اشتغال يا راهاندازی كسب و كار شخصی
هدايت میكند (.)Fayolle and Linan, 2014
ادبیات كارآفرينی گويای آن است كه گرايش به كارآفرينی از سازههای بسیاری تأثیر میپذيرد و يکی از پیش زمینههای مهم
بروز كارآفرينی شناخته میشود .بر اين پايه ،بررسی سازههای مؤثر بر اين متغیر دارای اهمیت بسیاری است (مرادی و
همکاران .)1394 ،بسیاری از مطالعات تائید كردند كه نگرش يکی از پیشبینی كنندههای اصلی گرايشهای رفتاری است
( )Raziuddin and Vaithianathan, 2018نگرش ،ارزشیابی مثبت يا منفی فرد به انجام يک رفتار است و میزان آن به
سنجش اعتقاد فرد نسبت به نتايج يک رفتار و ارزيابی میزان مطلوبیت نتیجه آن رفتار تعیین میشود (.)Sutherland, 2011
بنابراين هر اندازه افراد نگرش مثبتی به فعالیتهای كارآفرينی داشته باشند ،بیشک كارآفرينی را به عنوان امری شدنی و
امکانپذير درك میكنند لذا احتمال بیشتری وجود دارد كه گرايش به كارآفرينی پايدارتری به وجود آيد ( DeGeorge and

.)Fayolle, 2013
سازه مؤثر ديگر بر گرايش به كارآفرينی ،نتیجه انتظارات میباشد (Young et al., 2014؛  .)Lent, 2004نتیجه انتظارات
نشان دهنده قضاوت يک فرد در مورد احتمال پیامدهايی است كه به عنوان نتیجهی انجام دادن يا انجام ندادن يک عمل خاص
میباشد .اين فرض وجود دارد كه افراد در مسیری اقدام خواهند كرد كه باور دارند منجر به نتايج مثبت و با ارزشی خواهد
شد و از رفتارهايی كه انتظار دارند نتايج نامطلوبی داشته باشد اجتناب میكنند ( .)Young et al., 2014در واقع نتیجه
انتظارات همان انتظارات پیامد است كه به باورهای فرد دربارهی شرايط آتی زندگی خود و پیشبینی اين كه چه رويدادهای
مثبت و منفیای در آينده رخ خواهد داد بر میگردد (.)Lent, 2004
خودكارآمدی يک سازه كلیدی در تعیین گرايش به كارآفرينی و بروز رفتارهای نوآورانه به شمار میآيد ( Dempsey and

 .)Jennings, 2014در زمینهی ارتباط باور به خودكارآمدی و گرايش به كارآفرينی تاكنون بررسیهای بسیاری در داخل و
خارج از كشور انجام گرفته است .به طوری كه نتايج بررسیهای بسیار ارتباط اين سازهها را تايید كردهاند (سلیمانی و
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زرافشانی1390 ،؛ صفا و منگلی1394 ،؛Singh et al., 2017؛ Setiawan, 2014؛ Wang et al., 2016؛ Adekiya and

 .)Ibrahim, 2016خودكارآمدی كارآفرينی به قدرت اعتقاد يک فرد كه وی قادر است وظايف و نقشهای مختلف و مرتبط
با كارآفرينی را انجام دهد اشاره دارد ( .)Laguna, 2013به طور مثال برخی از افراد انجام فعالیت كارآفرينانه و جديد را
دوست دارند ،اما نمیتوانند به آن اقدام كنند و البته دلیل اين امر نبود توانايی ،دانش و مهارت الزم در آن كار نیست بلکه به
دلیل نداشتن باور به اين توانايی و مهارت است ( .)Luthans et al., 2000زرافشانی و سلیمانی ( )1390در تبیین
پیشگوكنندههای نیت و گرايش كارآفرينانه در بین هنرجويان هنرستان كشاورزی دريافتند كه  54درصد از تغییرپذيریهای
متغیر قصد كارآفرينانه را دو متغیر نگرش نسبت به كارآفرينی و باور به خودكارآمدی كارآفرينانه تبیین میكنند .در پژوهش
سلیمانی و زرافشانی ،نشان داده شد كه خودكارآمدی كارآفرينانه تأثیر مثبت و معنیداری روی قصد كارآفرينانه داشته است.
هويت خود نیز نقش مهمی در تبیین گرايش فرد برای تبديل شدن به يک كارآفرين دارد ( )Falck et al., 2012و شواهدی
مبنی بر گنجاندن متغیر هويت خود به عنوان پیشبینی كننده ديگر گرايش رفتاری ( )Whitmarsh and ONeill, 2010وجود
دارد .با توجه به اهمیت هويت خود در ساختار روانشناسی اجتماعی و معاصر به چالش كشیدن آن در بسیاری از موارد در
بررسی تاثیر در تصمیمگیری میتواند مطلوب باشد ( .)Burton, 2004مفهوم هويت فردی از نظريه هويت استرايکر 1گرفته
شده است كه بیان میدارد خويشتن عبارت است از مجموعه نقشهای ساختار يافته اجتماعی كه نشان میدهد شخص تا چه
حد خود را مسئول تحقق معیارهايی میبیند كه برای ادای يک نقش اجتماعی خاص الزم است (شنگلینجفآبادی و همکاران،
.)1393
تئوریهای مختلفی پیشنهاد میكنند كه انگیزه يکی از تعیین كنندههای اصلی و از سازههای كلیدی گرايش به كارآفرينی است
(Setiawan, 2014؛ Wang et al., 2016؛  .)Adekiya and Ibrahim, 2016انگیزه بر رفتار انسان تأثیر میگذارد و در
پیشبینی و رفتار انسان مؤثر واقع میشود (فرزی و همکاران .)1392 ،انگیزه يعنی میل يا اشتیاق برای كسب موفقیت و شركت
در فعالیتهايی كه موفقیت در آنها به كوشش و توانايی شخصی وابسته است (عاليی خرايم و همکاران .)1391 ،در واقع
انگیزه ،گرايش فرد به كسب هدف بر اساس مجموعهای از عالیترين معیارهاست .اين مفهوم به معنی انگیزه غلبه بر موانع و
مبارزه با آنچه كه به دشوار بودن شهرت دارد ،میباشد .بر اين اساس ،كارآفرينان با انگیزه باال برای كسب پیشرفت وارد میدان
شده و سعی میكنند از عهده كاری كه بر روی آن وقت و انرژی خود را متمركز كردهاند (ملک سعیدی و همکاران.)1392 ،
شواهد نشان میدهد فقدان انگیزه از جمله عمدهترين موانع زنان كارآفرين روستايی میباشد ( Pharm and Sritharan,

 .)2013از ديگر سازههای مؤثر بر گرايش به كارآفرينی ،درك رفتار ديگران میباشد .بدين معنی كه افراد نه تنها از تجارب
شخصی خود ياد میگیرند ،بلکه از ديدن رفتار و نتايج رفتار ديگران نیز میآموزند (.)Thøgersen and Grønhøj, 2010
همچنین به ذهنیت فرد نسبت به اينکه چقدر ديگران (افراد مهم در زندگی) آن رفتار خاص را انجام میدهند اشاره دارد
( .)Forward, 2006يکی ديگر از سازههای مؤثر بر گرايش به كارآفرينی ،تسهیالت میباشد (Young et al., 2014؛ ‐Peña

 .)Calvo et al., 2016تنظیم و پیگیری گرايش به كارآفرينی به انواع تسهیالت كه فرد از محیط خود دريافت میكند مرتبط
است .تسهیالت به طور مستقیم و از طريق راههای ديگر میتواند گرايش افراد را تحت تاثیر قرار دهد (.)Lent et al., 2009
تسهیالت مانند مواد و ابزارها يا حمايت احساسی و اجتماعی میتوانند از طريق فراهم آوردن بازخورد ،تقويت منفی يا مثبت
1

. Stryker
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يا فراهم ساختن تجربه جانشینی بر حس خودكارآمدی و تالش برای رسیدن به هدف تاثیر گذاشته و به دنبال آنها بر رضايت
آنان نیز مؤثر واقع شوند ( .)Duffy and Lent, 2009با توجه به مطالب ذكر شده ،چارچوب مفهومی پژوهش در نگاره
شماره يک ارائه شده است.

نگرش
نتیجه انتظارات
خودكارآمدی
گرایش به کارآفرینی

هويت خود
درك رفتار ديگران
انگیزه
تسهیالت

نگاره ( .)1مدل مفهومی تحقیق

روششناسی پژوهش
اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردی و از نظر نحوهی جمعآوری دادهها توصیفی -پیمايشی است .جامعه آماری اين پژوهش
را زنان روستايی در پنج روستای دهستان ده پیر جنوبی ( )N=756تشکیل دادند كه بر اساس جدول كرجسی و مورگان حجم
نمونه  256نفر انتخاب شد .اين دهستان در بردارنده حدود  10500نفر جمعیت در قالب  2540خانوار میباشد .اين تعداد
جمعیت در  32روستا زندگی میكنند از اين تعداد 5 ،روستای دربند كمالوند ،زاهدشیر ،مهدی آباد ،چاله كمالوند و حسنآبادكمالوند

با توجه به گسترش اشتغالهای كشاورزی زنان و گسترش كسب و كارهای غیرزراعی زنان برای پژوهش حاضر انتخاب
شدند .افراد نمونه با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای با انتساب متناسب مورد مطالعه قرار گرفتند .بر حسب توزيع جمعیت
روستاها در دهستان ده پیر جنوبی به شیوهی انتساب متناسب تعداد نمونهها در هر روستا انتخاب شدند (جدول .)1ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته متشکل از نه بخش شامل ويژگیهای فردی ،نگرش (7گويه) ،نتیجه انتظارات (7
گويه) ،خودكارآمدی ( 6گويه) ،هويت خود ( 6گويه) ،درك رفتار ديگران ( 5گويه) ،انگیزه ( 5گويه) ،تسهیالت ( 5گويه) و
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گرايش ( 7گويه) بود .همه گويههای هشت سازه مدل مفهومی پژوهش بر مبنای طیف پنج درجهای لیکرت  5امتیازی شامل
"خیلی كم"" ،كم"" ،متوسط"" ،زياد" و"خیلی زياد" سنجیده شدند .روايی صوری آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیئت
علمی و صاحبنظران مربوطه تايید شد .به منظور تايید پايايی پرسشنامه طراحی شده پیش از ورود به مرحلهی گردآوری
اطالعات در مقیاس گسترده ،از يک مطالعه راهنما  30پرسشنامهای كه خارج از نمونه اصلی بررسی و توزيع شد ،استفاده شد
و نتايج ضريب آلفای كرونباخ به دست آمده برای آن ،همانطور كه در جدول  2مشاهده میشود ،گويای قابل قبول بودن
پايايی پرسشنامه برای انجام تحقیق بوده است .برای توصیف نمونه آماری از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی و میانگین)
استفاده شد و برای بررسی رابطهی بین سازه ها از ضريب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد .در نهايت برای بررسی
سازههای مؤثر بر گرايش به كارآفرينی زنان ،از مدل معادلههای ساختاری تحلیل مسیر با كمک نرم افزار(AMOS(V20

استفاده شد.

جدول  .1ويژگیهای جمعیتی و تعداد نمونه روستاهای مورد مطالعه
نام روستا

تعداد خانوار

جمعیت

تعداد زنان

تعداد نمونه

دربند کمالوند

94

349

170

56

زاهدشیر

74

266

129

45

مهدي آباد

57

201

92

34

چاله کمالوند

77

277

128

43

حسنآبادکمالوند

140

482

237

78

جمع

442

1575

756

256

جدول .2تعداد گويهها و ضريب آلفای كرونباخ برای سازههای تحقیق
سازهها

تعداد گویهها

ضریب

متغیرها

تعداد گویهها

ضریب

گرایش
نگرش

7
7

آلفا0
/87
0/89

هويت خود
درك رفتار ديگران

6
5

آلفا0
/82
0/70

نتیجه انتظارات

7

0/82

انگیزه

5

0/91

خودکارآمدي

6

0/78

تسهیالت

5

0/80

* جهت سنجش همه گويهها از طیف لیکرت پنج امتیازی (خیلی كم ( )1تا خیلی زياد ( ))5استفاده شد.
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یافتهها
بر اساس يافتههای تحقیق ،میانگین سن پاسخگويان در نمونه تحقیق 38/51 ،سال بود كه سن جوانترين زن روستايی  21و
مسنترين آنها  55سال بود .در ادامه توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس وضعیت تاهل ،وضعیت شغلی ،سطح تحصیالت
و عضويت در تشکلهای محلی در جدول  3ذكر شده است.
جدول  .3ويژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگويان
متغیرها

مقیاس

فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

سن

 21تا 31

53

20/7

20/7

 32تا 41

80

31/3

31/3

 42و باالتر

123

48/0

48/0

متاهل

213

83/2

83/2

مجرد

43

16/8

16/8

دولتی

12

4/7

4/7

خانه دار

153

59/8

59/8

آزاد

25

9/8

9/8

کشاورز -دامدار

66

25/8

25/8

خواندن و نوشتن

23

9/0

9/0

راهنمایی

53

20/7

20/7

متوسطه

106

41/4

41/4

دیپلم

51

19/9

19/9

فوق دیپلم

8

3/1

3/1

لیسانس

11

4/3

4/3

باالتر

4

1/6

1/6

بلی

80

31/3

31/3

خیر

176

68/8

68/8

وضعیت تاهل

وضعیت شغلی

سطح تحصیالت

عضویت در تشکلهاي محلی

به منظور بررسی رابطه بین سازههای تحقیق ،از آزمون همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده شد .همانگونه كه جدول  4نشان
میدهد ،متغیر گرايش به كارآفرينی با سازههای نگرش ( ،)r=0/50خودكارآمدی ( ،)r=0/66هويت خود ( ،)r=0/80درك
رفتار ديگران ( ،)r=0/58انگیزه ( )r=0/80و تسهیالت ( )r=0/53رابطه مثبت و معنیداری دارد .در تفسیر اين نتايج میتوان
گفت هر چه زنان روستايی نگرش مثبت به كارآفرينی داشته و توانايی و مهارت خود برای كارآفرينی را باور داشته باشند و
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همچنین فرد خود را مسئول تحقق معیارهايی ببیند كه برای انجام كارآفرينی الزم است و همینطور افراد مهم در زندگی فرد
نیز به سمت كارآفرينی گرايش داشته باشند و انگیزه الزم را برای كارآفرينی داشته و در اين راه تسهیالت و حمايتهای الزم
را نیز دريافت كنند ،گرايش بیشتری برای رفتن به سمت كارآفرينی خواهند داشت.
جدول .4ماتريس ضرايب همبستگی بین سازههای تحقیق
سازهها

نگرش

نتیجه انتظارات

خودکارآمد

هویت

ي

خود

انگیزه

درک رفتار

تسهیالت

گرایش

نگرش

1

-

-

-

-

-

-

-

نتیجه انتظارات

/01

1

-

-

-

-

-

-

خودکارآمدي

**0/53

0/02

1

-

-

-

-

-

هویت خود

**0/47

0/05

**0/62

1

-

-

-

-

درک رفتار

**0/38

0/03

**0/48

**0/54

1

-

-

-

انگیزه

**0/54

0/05

**0/69

**0/78

**0/59

1

-

-

تسهیالت

**0/39

0/05

**0/58

**0/48

**0/45

**0/60

1

-

گرایش

**0/50

0/09

**0/66

**0/80

**0/58

**0/80

**0/53

1

**در سطح  1درصد معنیدار است.

*در سطح  5درصد معنیدار است.

برای بررسی سازههای مؤثر بر گرايش زنان روستايی به كارآفرينی از مدل معادلههای ساختاری 1با استفاده از نرم افزار اموس
 20استفاده شد .آزمون تحلیل مسیر شامل برآورد تناسب مدل 2و مسیر عامل مشترك 3است كه نیازمند شرايطی به شرح زير
میباشد :مربع كای در مدل نبايد معنادار باشد .همچنین تقريب ريشه میانگین مربع خطا 4بايد بین صفر تا  0/08باشد .بدين
منظور در آغاز ،رابطه ی بین متغیرها در مدل مفهومی پژوهش بررسی شد و آنگاه با مراتب باال ،كای اسکور ،درجه آزادی و
تقريب ريشه میانگین مربع خطا برای مدل مفهومی محاسبه شد كه در جدول  5گزارش شده است .اثرهای علی كل و مستقیم
در جدول  6گزارش شده است.

جدول  .5نتايج میزان انطباق مدل ساختاری با شاخصهای برازش
AGFI

GFI

NFI

IFI

CFI

TLI

RMSEA

CMIN/DF

0/772

0/801

0/800

0/910

0/909

0/900

0/051

1/657

1

. Structural Equation Model
. Model fit
3
. Path Coefficients
4
. Root Mean Square Error of Approximation
2
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همانگونه كه در جدول ( )5مشاهده میگردد ،كای اسکوئر به هنجار شده به درجهی آزادی ،يا همان نسبت  CMINبه درجه
آزادی نیز اگر در محدودهی صفر تا  5باشد ،مناسب و اگر نزديک به  2تا  3باشد ،بسیار خوب تفسیر می شود ( Rajabi and

 .)Karjo Kasmaie, 2012در اين مطالعه مقدار اين ضريب 1/657 ،است كه از وضعیت بسیار خوب برای مدل ،حکايت
دارد .لذا میتوان از مجموع شاخصهای مذكور اين گونه برداشت نمود كه مدل مذكور برازش خوبی با دادههای مطالعه داشته
است .همچنین شاخصهای مهم ديگری ،مانند ( CFIشاخص برازش تطبیقی)( RFI ،شاخص برازش نسبی)( NFI ،شاخص
برازش هنجار شده)( GFI ،شاخص نیکويی برازش) و نیز ( AGFIشاخص نیکويی برازش اصالح شده) در جدول  5گزارش
شدهاند.
شاخص ديگر ،میانگین مربعات خطای برآورد ( )RMSEAاست كه به صورت اعشاری گزارش میشود و يکی از شاخصهای
معتبر برآورد برازندگی مدل به حساب میآيد .مقادير صفر تا كمتر از  0/08در مورد اين شاخص قابل قبول است و اگر بین
 0/01تا  0/05باشد مدل با برازندگی عالی است ( .)Hooper et al., 2008در اين جا مقدار  0/05 ،RMSEAشده و حاكی
از اين است كه برازش مدل به دست آمده ،بسیار خوب و قابل قبول میباشد .بنابراين بر اساس نتايج بدست آمده میتوان
نتیجه گرفت كه مدل از برازش خوبی برخوردار میباشد و مدل فوق مورد تايید قرار میگیرد.
جدول  6میزان اثرات كل استاندارد ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم استاندارد سازههای مدل مفهومی برای بررسی سازههای مؤثر
بر گرايش به كارآفرينی را نشان میدهد .همانطور كه در جدول ( )6و نگاره ( )2قابل مشاهده است ،سازههای هويت خود
( ،)Beta=0/46،P< 0/001خودكارآمدی ( )Beta=0/33،P< 0/01و تسهیالت ( ،)Beta=0/14،P< 0/04تأثیر مثبت ،مستقیم
و معنیداری بر متغیر گرايش به كارآفرينی دارند كه سازه هويت خود تاثیر قویتری را نسبت به سازههای خودكارآمدی و
تسهیالت دارد اين سه سازه در مجموع قادرند  86درصد از تغییرات گرايش به كارآفرينی را پیشبینی نمايند.
جدول  .6تأثیر متغیرهای پیشبینی در مدل مفهومی تحقیق
سازه

نگرش نتیجه انتظارات

خودكارآمدی

هوبت خود

درك رفتار ديگران

انگیزه

تسهیالت

گرايش

اثرات کل استاندارد
گرايش

0/04

0/03

گرايش

0/04

0/03

0/32

0/46

0/07

0/13

0/14

-

اثرات مستقیم استاندارد
0/32

0/46

0/07

0/13

0/14

-
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0/77

0/51

0/73

0/85

0/76

0/71

0/88
0/83
0/86
0/59

0/77

هويت خود

0/91

خودكارآمدی

درك رفتار

0/80

ديگران

0/59

0/82
0/78
0/62

0/86
0/59

نتیجه

0/80

انتظارات

0/64

انگیزه

0/59

0/72
0/55
0/72

0/78

0/72

0/83

0/77

0/86
0/59
0/80

0/91

تسهیالت

نگرش

0/82
0/78

گرايش

0/59

0/62

2

0/78

R =0/86

0/75

0/81

0/81

0/63

0/80

0/68

0/78

0/64

نگاره .2مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی پژوهش
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نتیجهگیری و پیشنهادها
كارآفرينی روستايی با ايجاد فرصتهای شغلی ،تولید ثروت و بهبود شرايط اقتصادی ،پیشزمینهای اساسی برای افزايش
استانداردهای زندگی ،ارتقای سطح توسعه روستاها و كاهش فقر به شمار میرود .بنابراين توسعه كارآفرينی روستايی يکی از
نیازهای جدی اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی هر كشور است .در بسیاری از نقاط جهان ،زنان مشاركت زيادی در فعالیتهای
كارآفرينی و رفاه اقتصادی كشورهای خود دارند ( .)Ojo et al., 2019در اين زمینه ،توجه به مقوله كارآفرينی در بین زنان
روستايی موضوعی شايسته در خور توجه میباشد .تعداد زيادی از مطالعات در حیطه عوامل مؤثر بر كارآفرينی زنان روستايی
انجام گرفته ،لیکن تعداد اندكی از اين تحقیقات به تاثیر عوامل روانشناختی كه در پیشبینی گرايش زنان به كارآفرينی میتواند
مؤثر باشد ،پرداختهاند .مطالعه اوجو و همکاران نشان داده كه مردان گرايش زيادی به كارآفرينی دارند ،در حالی كه زنان به
مشاغل كم درآمد متوسل میشوند و گرايش زيادی به كارآفرينی ندارند ( .)Ojo et al., 2019اين تفاوت ،میتواند ريشه در
عوامل مختلفی داشته باشد .در اين پژوهش با استفاده از عوامل روانشناختی در پاسخ به اين پرسش كه چه عواملی بر گرايش
زنان روستايی به سمت كارآفرينی مؤثرند استفاده شده است.
نتايج تجزيه و تحلیل مدل معادلههای ساختاری نشان داد ،سازه هويت خود يکی از عوامل مؤثر بر گرايش زنان روستايی به
كارآفرينی است .اين نتیجه با نتايج تحقیقات (شنگلینجفآبادی و همکاران1393 ،؛ يزدانپناه و همکاران1399 ،؛
Whitmarsh and ONeill, 2010؛  )Falck et al., 2012مطابقت دارد .در واقع ،سازگاری بیشتر ويژگیهای فردی زنان
روستايی با كارآفرينی ،موجب گرايش بیشتر آنان به سمت كارآفرينی در آينده میشود .اگر زنان روستايی خود را به عنوان
يک كارآفرين ببینند و در فعالیتهايی كه آنان را به سمت كارآفرينی جلب میكند ،درگیر شوند و اشتغال و كارآفرينی را
بخش مهمی از زندگی خود بدانند گرايش آنان نیز بیشتر خواهد شد .در واقع ،چنانچه زنان روستايی كه خود را مسئول تحقق
انجام فعالیتهای كارآفرينانه بدانند ،گرايش بیشتری به انجام كارهای جديد و تازه برای رسیدن به موفقیت خواهند داشت.
اين افراد ويژگیهای افراد كارآفرين را در خود دارند و به تقويت آنها نیز میپردازند و از اين طريق شرايط روحی و روانی
را در خود برای دست زدن به كارهای بزرگ فراهم مینمايد .لذا در اين راستا پیشنهاد میشود با افزايش مهارت زنان روستايی
و آموزشهای الزم در اين راستا و تشويق و ترغیب آنان به سمت فعالیتهای كارآفرينانه هويت جديد را در آنها ايجاد نمود
و همچنین با شناسايی و تقدير از زنان روستايی موفق و صاحب كسب و كار و كارآفرين به خصوص زنان مشابه جامعه
هدف و معرفی آنها به عنوان الگوهای موفق زنان كارآفرين ،زمینهی ارتقای جايگاه زنان روستايی فراهم شود.
نتايج تجزيه و تحلیل مدل معادلههای ساختاری همچنین نشان داد ،سازه خودكارآمدی نیز يکی از سازههايی است كه در
پیشبینی گرايش زنان روستايی به كارآفرينی تاثیرگذار میباشد .طبق مطالعات صورت گرفته ،رابطه ای قوی بین خودكارآمدی
با گرايش به كارآفرينی ،برقرار است و درك سطوح باالتر خودكارآمدی با گرايش بیشتر همراه است اين مطابق با تئوریهای
مختلفی است كه پیشنهاد میكنند خودكارآمدی يکی از تعیین كنندههای اصلی گرايش به كارآفرينی است (سلیمانی و زرافشانی،
1390؛ صفا و منگلی1394 ،؛Singh et al., 2017؛ Setiawan, 2014؛ Wang et al., 2016؛ Adekiya and Ibrahim,

2016؛  .)Dempsey and Jennings, 2014خودكارآمدی يکی از عناصر كلیدی برای گرايش به كارآفرينی و از جمله
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عوامل مهمی است كه بر گرايش افراد برای انجام فعالیتهای كارآفرينانه تأثیر میگذارد .خودكارآمدی درك فرد از توانايی
خود در انجام فعالیتهای كارآفرينانه است .به عبارت ديگر ،باور فرد در رابطه با توانايیهای خود در راستای انجام فعالیتهای
كارآفرينی است .هرچه فرد فکر كند كه در انجام اين فعالیتها تواناست ،در نتیجه انجام آن برای وی آسان میشود .انجام
فعالیتهای كارآفرينانه توسط زنان روستايی در واقع تغییراتی است كه آنان در زندگی خود ايجاد میكنند .تغییراتی كه برای
هر فرد ممکن است با مقاومتهای درونی ناشی از عادت يا ترس همراه باشد و يا تقويت شود .به همین خاطر است كه توجه
به بعد فردی و پرورش روحیه تغییرپذيری و قدرت تصمیمگیری میتواند در افراد باعث اقدامات سريعتر و مواجهه هر چه
كمتر با خطرات شود .به نظر میرسد در رابطه با كارآفرينی زنان روستايی میتوان با معرفی افراد توانا در اين موضوع يا
برگزاری دورههايی جهت آشنايی آنان با روشهای تصمیمگیری و مقابله با ترس و نیز در اختیار گذاشتن تجربه افراد ديگر
انتظار داشت زنان توانايی بیشتر و جسارت باالتری برای تغییر در اين زمینه را بدست آورند .همچنین به منظور آگاهی زنان
روستايی در رابطه با فعالیتهای كارآفرينانه و به خصوص سهولت در انجام فعالیتهای كارآفرينانه برگزاری كالسهای
آموزشی مرتبط با آن در زمینهی تسهیل فعالیتها و راهبردهای مؤثر از سوی نهادها و مراكز پیشنهاد میشود .همچنین ارائه
تسهیالت الزم توسط دولت و متولیان اين امر برای آسانتر كردن فعالیتهای كارآفرينانه پیشنهاد میگردد.
نتايج تجزيه و تحلیل مدل معادلههای ساختاری نشان داد ،سازه تسهیالت نیز يکی از سازههای مؤثر بر گرايش زنان روستايی
به كارآفرينی است .اين نتیجه با نتايج تحقیقات (يزدانپناه و همکاران1399 ،؛ Young et al., 2014؛ Peña‐Calvo et al.,

 )2016مطابقت دارد .اين يافته به اين معنی است كه هر چقدر تسهیالت و حمايتهای الزم برای زنان روستايی مهیا باشد
گرايش بیشتری به فعالیتهای كارآفرينانه خواهند داشت و برعکس هر چقد فکر كنند كه موانع بیشتری بر سر راه كارآفرينی
وجود دارد گرايش كمتری خواهند داشت .لذا پیشنهاد میشود دولت برحمايت مستقیم مادی زنان روستايی تمركز كند و با
ارائه تسهیالت الزم (وامهای بلندمدت ،اعتبارات نقدی ،غیر نقدی و  )...و همچنین دسترسی به تجهیزات ،زنان روستايی را
مورد حمايت خود قرار دهد و آنان را در اين مسیر ياری دهد تا گرايش بیشتری به اين سمت داشته باشند و همچنین در
ساير زنان روستايی نیز انگیزه ايجاد شود تا به سمت فعالیتهای كارآفرينانه گرايش پیدا كنند.

منابع و مآخذ
بشیراحسن ،م ،.قربانی نژاد ،ر .)1396( .نقش زنان كارآفرين در توسعه اقتصادی روستايی دهستان خرمرود شهرستان تويسركان.
جغرافیايی سرزمین ،سال چهاردهم ،شماره  ،53صص .107-93
سعدی ،ح ،.چام چام ،ج .)1388( .اثرات اقتصادی اجتماعی كسب وكارهای كوچک زنان روستايی  RWSE,sدر استان لرستان.
سومین كنگره علوم ترويج و آموزش كشاورزی ،مشهد.https://civilica.com/doc/131946 .

سلیمانی ،ع ،.زرافشانی ،ك .)1390(.تبیین پیشگوكنندههای نیت كارآفرينانه در بین هنرجويان هنرستان كشاورزی ،فصلنامه
رهیافتی نو در مديريت آموزشی ،سال دوم ،شماره سوم ،صص .124-107

79

تبیین سازههای پیشبینیکننده گرایش به کارآفرینی در بین زنان روستایی

سواری ،آ ،.خسرویپور ،ب ،.برادران ،م ،.يزدانپناه ،م .)1398( .گرايش اشتغال به كشاورزی جوانان روستايی شهرستان
باغملک بر پايهی نظريه توسعه يافته رفتار برنامهريزی شده ،پژوهش مديريت آموزش كشاورزی ،شماره  ،49صص .45-29

سهامی ،س ،.دهقان ،م .)1392( .بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر روحیه كارآفرينی زنان (مطالعه موردی دانشجويان زن دانشگاه
آزاد اسالمی جهرم) ،مطالعات علوم اجتماعی ايران ،شماره .39

شنگلی نجفآبادی ،م ،.محمدزاده ،س ،.خسرویپور ،ب ،.يزدانپناه ،م .)1393( .عوامل مؤثر بر تمايل شغلی دانشجويان به
استخدام :كاربردی از نظريه توسعهيافته رفتار برنامهريزی شده ،فصلنامه پژوهش و برنامهريزی در آموزش عالی ،دوره ،20
شماره  ،4صص .93-75
صفا ،ل ،.منگلی ،ن .)1394( .تأثیر خودكارآمدی كارآفرينانه بر قصد كارآفرينانه ی دانشجويان كشاورزی دانشگاه زنجان،
فصلنامه پژوهش مديريت آموزش كشاورزی ،شماره  ،33صص .15-3
عاليی خرايم ،ر .)1391( .مقايسه باورهای خودكارآمدی و انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان با و بدون ناتوانی يادگیری،
مجله ناتوانايیهای يادگیری .سال اول ،شماره سوم ،صص .104-83

فرزی ،ح .)1392( .تعیین رابطه سخترويی و انگیزه پیشرفت با احساس از موفقیت ورزشی در دانشجويان ورزشکار
دانشگاههای ايران و عراق ،پژوهشهای كاربردی در مديريت ورزشی ،سال سوم ،شماره  ،7صص .88-75

مرادی ،م ،.زالی ،م ،.پرنیان ،ر .)1394( .تأثیر سرمايه اجتماعی بر قصد كارآفرينانه (مطالعهی موردی :دانشجويان كارشناسی
ارشد دانشکده مهندسی برق و كامپیوتر دانشگاه تهران) ،فصلنامه توسعه كارآفرينی ،دوره  ،8شماره  ،1صص .19-1
ملکسعیدی ،ح .)1392( .عوامل مؤثر بر انگیزه پیشرفت كارآفرينان زن روستايی :مورد مطالعه شهرستان مرودشت .علوم
ترويج و آموزش كشاورزی ايران .سال نهم ،شماره يک ،صص .151-141
ملکی فرد ،ف .قنبری موحد ،ر .غالمرضايی ،س .پاكروان چروده ،م .)1399( .بررسی فعالیت كارآفرينی زنان روستايی با
تاكید بر امنیت غذايی خانوارهای روستايی شهرستان خرم آباد .مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه كشاورزی ايران:)3(52-2 .
.489-506

میرترابی ،م ،.حجازی ،ی .)1390( .بررسی تاثیر ويژگیهای فردی و خانوادگی زنان روستايی بر انگیزه مشاركت آنها در
فعالیتهای كشاورزی .مجموعه مقاالت دومین همايش ملی توسعهی پايدار روستايی ،دانشگاه بوعلی سینا 15 ،و  16تیر،
همدان.
نحوی ،ا ،.كهنسال ،م .)1391( .عوامل مؤثر بر پیشرفت زنان كارآفرين (مطالعه موردی :زنان استان مازندران) .زن و مطالعات
خانواده ،سال يازدهم ،شماره سوم ،صص .111-95
يارمرادی ،ز ،.زارعی .)1394( .نقش زنان درتوسعه فعالیت های اقتصادی استان لرستان ،دومین كنفرانس بینالمللی و آنالين
اقتصاد سبز ،بابلسرhttps://civilica.com/doc/385306 .

56  پیاپی/1400  زمستان/4  شماره/ سال چهاردهم/مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

 تأثیر عوامل آموزشی و نهادی بر كارآفرينی زنان روستايی.)1392( . ف، اسکندری،. ر، موحدی،. ع، سلیمانی،. ا،يعقوبی فرانی
.134-115  صص، شماره شش، سال دوم، توسعه كارآفرينی.) استان همدان:(مورد مطالعه

Adekiya, A. A., and Ibrahim, F. (2016). Entrepreneurship intention among students. The
antecedent role of culture and entrepreneurship training and development. The international
journal of management education, 14(2), 116-132.
Al-Kwifi, O. S., Tien Khoa, T., Ongsakul, V., and Ahmed, Z. U. (2020). Determinants of female
entrepreneurship success across Saudi Arabia. Journal of Transnational management, 25(1), 329.
Burton, R. J. (2004). Reconceptualising the ‘behavioural approach’in agricultural studies: a
socio-psychological perspective. Journal of Rural studies, 20(3), 359-371.
DeGeorge, J. M., and Fayolle, A. (2013). Is entrepreneurial intention stable through time? First
insights from a sample of French students. International Journal of Entrepreneurship and Small
Business, 5(1), 7-27.
Dempsey, D., and Jennings, J. (2014). Gender and entrepreneurial self-efficacy: a learning
perspective. International Journal of Gender and Entrepreneurship.
Díaz-García, M. C., and Jiménez-Moreno, J. (2010). Entrepreneurial intention: the role of gender.
International entrepreneurship and management journal, 6(3), 261-283.
Do, B. R., and Dadvari, A. (2017). The influence of the dark triad on the relationship between
entrepreneurial attitude orientation and entrepreneurial intention: A study among students in
Taiwan University. Asia Pacific Management Review, 22(4), 185-191.
Driga, O., Lafuente, E., and Vaillant, Y. (2009). Reasons for the relatively lower entrepreneurial
activity levels of rural women in Spain. Sociologia ruralis, 49(1), 70-96.
Duarte, N. and Diniz, F. (2011). The role of firms and entrepreneurship on local development.
Duffy, R. D., and Lent, R. W. (2009). Test of a social cognitive model of work satisfaction in
teachers. Journal of Vocational Behavior, 75(2), 212-223.
Falck, O., Heblich, S., and Luedemann, E. (2012). Identity and entrepreneurship: do school peers
shape entrepreneurial intentions? Small Business Economics, 39(1), 39-59.
Fayolle, A., and Liñán, F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. Journal of
business research, 67(5), 663-666.
Fayolle, A., Liñán, F., and Moriano, J. A. (2014). Beyond entrepreneurial intentions: values and
motivations in entrepreneurship. International Entrepreneurship and Management
Journal, 10(4), 679-689.
Forward, S. E. (2006). The intention to commit driving violations–A qualitative study.
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 9(6), 412-426.
81

تبیین سازههای پیشبینیکننده گرایش به کارآفرینی در بین زنان روستایی

Hunt, H. K., Flores, L. Y., Navarro, R. L., and Lee, H. S. (2016). Increasing diverse students'
persistence in engineering: A social cognitive perspective. In Frontiers in Education Conference
(FIE), 2016 IEEE (pp. 1-6).
Kamberidou, I. (2020). “Distinguished” women entrepreneurs in the digital economy and the
multitasking whirlpool. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 9(1), 1-26.
Koe, W. L., Sa’ari, J. R., Majid, I. A., and Ismail, K. (2012). Determinants of entrepreneurial
intention among millennial generation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 40, 197-208.
Laguna, M. (2013). Self‐efficacy, self‐esteem, and entrepreneurship among the unemployed.
Journal of Applied Social Psychology, 43(2), 253-262.
Lent, R. W. (2004). Toward a Unifying Theoretical and Practical Perspective on Well-Being and
Psychosocial Adjustment. Journal of Counseling Psychology, 51(4), 482.
Lent, R.W., Paixão, M.P., da Silva, J.T., and Leitão, L.M (2010). Predicting Occupational
interests and choice aspirations in Portuguese high school students: A test of social cognitive
career Theory, Journal of Vocational Behavior, 76, 244-251.
Luthans, F., Stajkovic, A. D., and Ibrayeva, E. (2000). Environmental and psychological
challenges facing entrepreneurial development in transitional economies. Journal of world
business, 35(1), 95-110.
Nabi, G., and Liñán, F. (2011). Graduate entrepreneurship in the developing world: intentions,
education and development. Education+ training.
Ojo, E., Anitsal, I. and Anitsal, M. M. (2019). “Review of Career Education for Women
Entrepreneurs in Nigeria”, Nigerian Women Entrepreneurs, 207-223.
Osman, M. A., and Tanner, M. (2017). The influence of telecentre components on the
psychological empowerment of underserved community members in the Western Cape, South
Africa. The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 81(1), 1-29.
Peña‐Calvo, J. V., Inda‐Caro, M., Rodríguez‐Menéndez, C., and Fernández‐García, C. M. (2016).
Perceived Supports and Barriers for Career Development for Second‐Year STEM Students.
Journal of Engineering Education, 105(2), 341-365.
Pharm, A. D., and Sritharan, R. (2013). Problems being faced by women entrepreneurs in rural
areas. The International Journal of Engineering and Science, 2(9), 52-55.
Raziuddin, K., Vaithianathan, S. (2018). A fresh look at understanding green consumer behavior
among young urban Indian consumers through the lens of Theory of Planned Behavior. J. Clean.
Prod. 183, 46–55.
Sangolagi, K., and Alagawadi, M. (2016). Women entrepreneurs. International Journal of
Advancement in Engineering Technology, Management and Applied Science, 3(1), 216-222.
Saxena, S. (2012). Problems faced by rural entrepreneurs and remedies to solve it. Journal of
Business and Management, 3(1), 23-29.

56  پیاپی/1400  زمستان/4  شماره/ سال چهاردهم/مجله پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی

Setiawan, J. L. (2014). Examining entrepreneurial self-efficacy among students. Procedia-social
and behavioral sciences, 115, 235-242.
Singh, B., Verma, P., and Rao, M. K. (2017). Influence of individual and socio-cultural factors
on entrepreneurial intention. In Entrepreneurship education (pp. 149-169). Springer, Singapore.
Suresh, A., and Dutta, T. (2018). Economic Development and Women: Role Played by Financial
Inclusion. Available at SSRN 3102809.
Sutherland, L. A. 2011. “Effectively organic”: Environmental gains on conventional farms
through the market? Land Use Policy, 28(4), 815-824.
Thøgersen, J., and Grønhøj, A. (2010). Electricity saving in households—A social cognitive
approach. Energy policy, 38(12), 7732-7743.
Valliere, D. (2015). An effectuation measure of entrepreneurial intent. Procedia-Social and
Behavioral Sciences, 169, 131-142.
Wang, Y. S., Lin, S. J., Yeh, C. H., Li, C. R., and Li, H. T. (2016). What drives students’ cyber
entrepreneurial intention: The moderating role of disciplinary difference. Thinking Skills and
Creativity, 22, 22-35.
Weber, R. (2012). Evaluating entrepreneurship education. Springer Science & Business Media.
Whitmarsh, L., and O'Neill, S. (2010). Green identity, green living? The role of proenvironmental self-identity in determining consistency across diverse pro-environmental
behaviours. Journal of Environmental Psychology, 30(3), 305-314.
Young, M. D., Plotnikoff, R. C., Collins, C. E., Callister, R., and Morgan, P. J. (2014). Social
cognitive theory and physical activity: a systematic review and meta‐analysis. Obesity
Reviews, 15(12), 983-995.

83

